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  254-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:42. (  وغيرھا كبلغاريا الكفر ب�د من المستوردة اللحوم حكم عن الشيخ ك�م - 1

 يخالف ھل وخرج للسنة اتباعاً  ركعات عشر صلى فمن ، ركعة عشرين التراويح يصلون الحرام والمسجد النبوي المسجد في - 2

  ) 00:08:38(  ؟. ھنا باGمام المراد ومن... )  ينصرف حتى اGمام مع صلى من(  وسلم عليه هللا صلى قوله ھذا

  ) 00:20:34(  ؟ القراءة يطيل أن لKمام يجوز ھل - 3

  ) 00:29:56(  ؟. الص�ة في الفاتحة يدي بين نظھرھا أو البسملة نخفي ھل - 4

  ) 00:34:23(  ؟. اSخرى الصلوات دون خاصة الفجر ص�ة في القنوت يشرع ھل - 5

  ) 00:35:06(  ؟.يأثم فھل فاعتذر الص�ة في الناس يَُؤمَّ  أن شخص على ُعرض إذا - 6

  ) 00:36:13(  ؟.أقرأ وھو ذلك يعرف من يفعل فماذا بقارئ ليس وھو الص�ة في الناس ليؤم رجل تقدم إذا - 7

 ) 00:42:42. (  للغير القيام حرمة الشيخ بيان - 8

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

هؤالء يا أخي املفتيني املوجودين خاصة يف دول الغرب ، حنن قلنا مع األسف بعض املفتيني مع األسف  :الشيخ 

باب أوىل أن يكون هؤالء منشان يف بعض البالد اإلسالمية وضعوا لكي تسليك األمور باسم الشرع ؛ فهناك من 

يقولون على بياض أن هذا ما خيالف الشريعة اإلسالمية ، يا مسلمون يف بالدنا يعين ال تثوروا ال تتحركوا ، هذه 

شهادة املفيت ، وهذه شهادة وكيل املفيت أو نائبه أو إىل آخره ، فنحن ما جيوز إسالميا جمرد ما يأيت واحد ويقول 

فيت وفعال لو فرضنا أن عندنا إثباتات كتلك اإلثباتات اليت جتري عادة بني الدول إلثبات أن فالن أوال أنا وكيل امل

سفري من قبل أمريكا وفالن سفري من روسيا فالن من فرنسا إىل آخره ، بالشك هذه اإلثباتات ال تثبت بسهولة 

املسلم املوكل ذه القضيايا عرفت عدالة  ، لو فرضنا عندنا مثال هذه اإلثباتات يأيت السؤال األخري أنت يا حضرة

هذا الذي ثبت لديك يقينا أنه وكيل للمفيت هناك ، هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادته تقبل وأن هذه 

الشهادة ليست إال نوع من أنواع التجارة لكي تسليك لكي يتمكن الدولة البلغارية من  إيش تصدير هذه 



ذلك تبقى هذه الدعاوى يا أخي حنن مسعنا من قبل غري هذا اخلرب ميكن إخواننا الذبائح إىل البالد اإلسالمية ؛ ل

  مسعوه أن بعثوا جلنة خاصة إىل هناك لتشرف على طريقة الذبح هل مسعتم هذا الشيء أم ال ؟

  .أنا واحد من يلي راحوا : سائل آخر 

ه جيري على الطريقة اإلسالمية ، ها ، هذا واحد شاف من يلي راحوا من أجل مشاهدة الذبح هناك أن :الشيخ 

  ...أنا واهللا أقول املسلمون اليوم إما أم مغفلون وإما 

  ... :السائل 

املهم كان عندنا يف دمشق شيخ فاضل واحلق أحق أقول إنه شيخ فاضل ، الشيخ جت البيطار لكن  :الشيخ 

امسه يلي كان يف امليدان أال تذكره يلي كان يف عفا اهللا عنا وعنه كان له اتصال باحلّكام وكان عندنا رجل ثورة شو 

امليدان ؟، ما تذكر واحد كان بالشام بامليدان املهم سياسة دولية أو لنقول سياسة سوفياتية ، تظاهر جرى اتصال 

بني روسيا وبني سوريا أنه لو بعثتم بعض العلماء من عندكم حىت يشوفوا أنه ما يف عندنا ضغط ديين كما يشاع 

اخلالصة الدولة السورية يومئذ هذا يف زمن احلكم الوطين بعد خروج فرنسا ، لو أرسلتم فاختاروا الشيخ  عندنا ،

  ...جت رمحه اهللا وكان يف ذهين امسه 

  .احلبنكي : سائل آخر 

  .نعم  . ال احلبنكي عامل ؛ أما ذاك مش عامل  :الشيخ 

  .احلافظ  :السائل 

يعين من منط أبو صياح احلرش وأمثاله ، سبحان اهللا لعدم تداولنا األمساء  ال هو من الثوار الصاحلني  :الشيخ 

كادت أن تذهب بالكلية عن الذاكرة ؛ املهم أرسلوا وفدا من مجلتهم هؤالء االثنني ، وإذا بالوفد يعود ليقول إنه 

إىل آخره ؛ وهذا يعين  يا مجاعة كفاكم ، أخبار غري صحيحة حنن دخلنا املساجد وجدناها ممتلئة باملصلني ، وا وا

صار ميكن ثالثني سنة أربعني سنة ، إىل اآلن الشكوى ال تزال قائمة بالرغم أنه يف شيء من التفتح كما تسمعون 

وتسهيل إىل اآلن يف ضغط على املسلمني يف مساجدهم ، ما بالك قبل ثالثني سنة ؛ يقولون  حنن شاهدنا 

  .ة كما يريد متاما ؛ أنا أقول هذه متثيلية اخلطيب ويطلع على املنرب وخيطب يوم اجلمع

  أين يعين ؟: سائل آخر 

  .يف روسيا ، يف روسيا  :الشيخ 

  .يف موسكوا ال يوجد إال مسجد  :السائل 

أنت حتكي عن الواقع وحنن حنكي لك اآلن التمثيلية اليت مثلت أمام الضيفني هؤالء حىت يرجعوا وينقلوا  :الشيخ 



 ملا شاهدوا لكن مش منتبهني أنه يلي شاهدوه متثيلية يعين جابوا املخابرات وحطوهم شو شاهدوا ، وهم صادقني

يف املسجد وكلفوا أحد املشايخ فعال أن خيطب وإىل آخره ، فاآلن إذا فرضنا أنه أي حكومة إسالمية ترسل وفدا 

يرجعوا يذحبوا على  لإلشراف على الذبح اإلسالمي هم يذحبون مرة مرتني ثالثة حىت يديروا ظهرهم من هنا

طريقهتم ؛ فأين الثقة اليت حتصل يف قلوب الناس إنه واهللا هؤالء املشايخ هكذا يقولون إن هذه مذبوحة على 

الطريقة اإلسالمية علما أن أنا منذ سنتني ما أعرف تتذكرون معي أن نفس املفيت وزير األوقاف هنا أعلن أنه ثبت 

  .لحوم ال تذبح على الطريقة اإلسالمية ، نفس الوزير أعلن لديهم أعلن أنه ثبت لدينا أن هذه ال

  شو يكون املوقف هنا ؟ :السائل 

املوقف أن منتنع بالشك حىت أنا أصبحت أخريا بعد احلادثة اليت أنت أشرت إليها وصار معلوم لدى  :الشيخ 

ريا اضطروهم إىل اهلجرة ؛ فمنذ اجلميع أنه أصبح البلغاريني يقتلون املسلمني قتال ويذحبوم ذبح النعاج ، وأخ

ليلتني سألين أحدهم شو حكم اللحم البلغاري ؟ انفجرت غيضا ، على أين أملك أعصايب دائما وأبدا ، قلت له 

يا أخي ما خلصنا من مشكلة اللحم البلغاري ، صرنا عشر سنني وحنن نسأل شو حكم اللحم البلغاري ، أما 

لوم قتل النعاج ؟ قال نعم ، قلت له لو كانوا يذحبون ذبح إسالمي الزم مسعت أن هؤالء يذحبون املسلمني ويقت

  .حنن نقاطعهم نقاطعهم 

  ... :السائل 

  .هو هذا متام أحسنت  ...وفعال هيك  :الشيخ 

  

: يف عندنا يا شيخ يف املدينة الذين يصلون يف املسجد النبوي على ثالثة أقسام  ...يف تتمة للسؤال  :السائل 

ي مع اإلمام طبعا هذا يف رمضان الفريضة ويصلي مثان ركعات وينصرف ؛ وقسم ثاين يصلي عشر قسم بيصل

  .ركعات ، فبإمتام عشرة ركعات ينتهي اإلمام األول يلي صلى الفرض والعشر ركعات ينصرف اإلمام 

  القسم األول كان يصلي  ؟ :الشيخ 

م الثاين يصلي عشر ركعات مث ينصرف اإلمام األول مثان ركعات ، لكن اإلمام لسى ما انتهى ؛ والقس :السائل 

يلي صلى الفرض والعشر وننصرف معه ؛ والقسم الثالث يصلي مع اإلمام الثاين بقية العشرين ركعة والوتر ؛ فهم 

 يطالبوننا يقولون أنتم ما كملتم يعين قيام الليل احلديث ؛ حنن قلنا هلم إنه إذا انصرف اإلمام انصرفنا مع اإلمام ؛

  فما أدري رأيك ذا ؟

الشك أن خري الطوائف أو الفرق الثالثة هي أوسطها ، وخري األمور أوسطها الذين يصلون العشر  :الشيخ 



وينصرفون مع اإلمام املنصرف هم خري من الذين يصلون مثانية ؛ وال أدري هؤالء ملاذا يصلون مثانية ألن املفروض 

م أن الرتاويح ليست عشرين ركعة ؛ لكن ملاذا ال يصلون عشر ركعات مث أن هؤالء الذين ينصرفون ينصرفون لرأيه

يوترون بركعة ، ما أدري ما هي وجهة نظرهم ذا ؛ فاألصح من الصور الثالثة هو الشك الوسطى كما ذكرت 

 آنفا ؛ أما اعرتاض بعض أهل العلم أنه ما انصرفوا حىت ينصرف اإلمام ؛ واجلواب بأن اإلمام انصرف فهذا يف

احلقيقة سؤال أو اجلواب كالسؤال كالمها شكلي ؛ ملاذا ؟ ألم يقصدون اإلمام الذي يتم الصالة أي العشرين ؛ 

فجوابكم بأنه انصرف مع اإلمام ال يقنعهم بطبيعة احلال ألنه ليس هذا هو اإلمام الذي هم يرضونه ويرتبون عنه 

  نة ليست يف احلرم املكي واهللا أعلم ؛، ال ، ويف علمي أن هذه الصورة اليت عرضتها يف املدي

  .كل واحد يصلي أربع ركعات   :السائل 

أي هذا هو ولذلك فقرأت عن بعض العلماء هناك يف السعودية بأم ينقمون أشد النقمة على الذين  :الشيخ 

إلمام مع يصلون عشر ركعات مث ينصرفون ويوردون عليهم احلديث الذي أشرت إليه آنفا بأم ما انصرفوا مع ا

انصراف اإلمام ؛ فجوايب اآلن سواء بالنسبة للمدينة أو مكة حنن بالنسبة لوجهة نظرنا نفهم أن الرسول عليه 

السالم كان يعين باإلمام إماما بوصف معني ، والشك أن هذا الوصف هو الوصف الذي يصلي صالة الرسول 

عليه السالم وانصرف فهذا ال يكون خمالفا ؛ ملاذا ؟  عليه السالم ؛ فإذا كان الواقع أن إماما ما ال يصلي صالته

ألننا جند يف السنة ما هو أصعب أو أخطر من هذه الظاهرة اليت ينكرها أولئك العلماء الذين ينكرون على الذين 

ينصرفون بعد صالم العشر ركعات ؛ فمعلوم أنه وقع يف زمن الرسول عليه السالم أن معاذا كان إذا صلى 

خرة وراء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ذهب إىل قومه فصلى م إماما وهي كما قال جابر هي له العشاء اآل

نافلة وهي هلم فريضة ؛ فذات ليلة دخل رجل من األنصار واقتدى مبعاذ يف صالة العشاء وإذا به يفتتح سورة 

وملا انتهى معاذ من الصالة وبلغه البقرة فقطع الصالة وانتحى ناحية من املسجد وصلى أربع ركعات وانصرف ؛ 

اخلرب أخذ يسبه ويقول فيه إنه منافق ، ملاذا ؟ ألنه ترك صالة اجلماعة ؛ الصورة اآلن حق ملعاذ أن يقول إنه منافق 

ملاذا ؟ ألنه ترك صالة اجلماعة ؛ لكن سيتبني لنا فيما بعد أن معاذا كان خمطئا ، وأن ما فعله ذلك األنصاري  

يفعله أحدنا اليوم ليس أشد خمالفة لإلمام من ذلك األنصاري ؛ األنصاري بلغه نقمة معاذ عليه كان صوابا فما 

وما يشتمه به من الكالم فشكاه إىل الرسول عليه الصالة والسالم فأرسل إليه عليه السالم األنصاري حيتج قال يا 

( فلما جاء معاذ قال له عليه السالم  رسول اهللا إننا أصحاب نواضح نعمل طيلة النهار وهو يطيل بنا الصالة ؛

أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، بحسبك إذا أم أحدكم فليخفف فإن وراءه 

الصغير والكبير وذا الحاجة و المريض ، بحسبك أن تقرأ والشمس وضحاها ، وسبح اسم ربك األعلى 



ن جند على الرسول مل ينكر على الذي انصرف وإمنا أنكر على الذي ؛ انتهت القصة ؛ اآل )ونحوها من السور 

أطال فنحن نعترب الذين يصلون عشرين ركعة يطيلون علما بأن اإلطالة أصلها مشروع ، مبعىن أصلها مشروع لو 

صلى وحده وأطال وأطال ما فيه عليه بأس إطالقا ؛ لكن ملا صلى مجاعة وأطال وخالف السنة فالذي قطع 

وقطعها ال جيوز يف األصل بطبيعة احلال ؛ لكن ملا وجد له عذر شرعي وهو إطالة القراءة يف الفريضة أكثر  الصالة

من السنة املشروعة ما نقم الرسول عليه السالم على ذلك األنصاري بقطعه لصالته ؛ فإذا ملاذا ينقم علينا بعض 

تحريمها التكبير ( م بالسالم ، أيش احلديث املشايخ هناك أننا نقطع الصالة وال نقطعها بل حنن خنرج معه

فنحن ما نقطعها كما فعل ذلك األنصاري فلماذا ينقمون ظين واهللا أعلم يعود ألمرين اثنني  )وتحليلها التسليم 

وهو غلبه الظن عندهم أن العشرين ركعة جائزة أو سنة عمر ؛ واألمر الثاين أم ال يتعمقون يف دراسة عذر هؤالء 

مون عليهم ؛ ألم إذا مل يتعمقوا يف دراسة عذر ذلك األنصاري الشرتكوا مع معاذ األنصاري يف النقمة الذين ينق

عليه ؛ لكن ملا جرت احملاكمة بينهما بني يدي الرسول عليه السالم كان الفلج وكان الظفر ملن ؟ لذلك األنصاري 

ينبغي هذا التحمس على الرد على أنصار السنة  على ذلك اإلمام وهو معاذ بن جبل وما أدراك ما معاذ ؛ فإذا ما

حينما يسلمون مع اإلمام يف العشر ركعات ألننا نقول لو أن أي رجل صلى وراء اإلمام من صالة القيام ركعتني 

مل يكن ألحد من سبيل أن ينقم عليه ألن هذه نافلة فله أن يصلي ما شاء منها يف حدود الشرع كما نقول حنن 

  .على أحد أبدا إذا صلى ركعتني ؛ أما إذا صلى عشرة اتباعا للسنة فهؤالء فرقوا اجلمع  ؛ لكن ما ينقمون

  .هم يقولون بس األجر ما حيصلوا األجر حق قيام الليل  :السائل 

هذا صحيح لكن هذا ليس هو اإلمام يعين إطالة القراءة على خالف السنة ، ال يعطى هلا األجر  :الشيخ 

حن نقول اإلمام املذكور حىت ينصرف اإلمام قلت أنا هذا الكالم يف األول لكن يف احلقيقة  املفروض يف السنة ؛ فن

  نعم . كان علي أن أؤكد أن اإلمام املذكور يف احلديث هو اإلمام املتبع للسنة وليس املخالف 

  . )صلوا كم رأيتموني أصلي ( : احلليب 

  .هذا هو  :الشيخ 

  ن ركعة كاملة ؟وهل ثبت أن عمر صلى عشري :السائل 

من ترك ( شيخنا أال يرد على شبهتهم احلديث الذي رددته وعلمتنا إياه يف مسألة صيام  يوم السبت : احلليب 

  ؟ )شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه 

  .اهللا أكرب ، كيف ال ؛ نعم  :الشيخ 

مكة ؛ أما بقية املساجد هناك يف بالنسبة لصالة العشرين ، ما توجد إال يف احلرم يف املسجد النبوي ويف  :السائل 



  .السعودية على إحدى عشر وثالثة عشر 

  .ما شاء اهللا احلمد هللا  :الشيخ 

  .أنا صليت يف بعض املساجد يف مكة ثالثة عشر ركعة : سائل آخر 

  .جزاك اهللا خري تفضل  :الشيخ 

  

  إطالة اإلمام يف القراءة للعامة ؟ :السائل 

  .وهل الزم يستشريهم  :السائل ري رضى املؤمتني ال ، خالف السنة إذا كانت اإلطالة بغ :الشيخ 

  .ال ، الزم يستشري السنة  :الشيخ 

  لو أطال كيف تكون ؟ :السائل 

  ...جاءك حديث معاذ يلي يقرأ  :الشيخ 

  أنا وقفت إمام كيف أعرف أين أطلت أم ال ؟  :السائل 

وتريد أن تصلي بالناس صالة العشاء وقرأت هلم من شو السنة يا أخي ؟ افرتض أنك معاذ بن جبل  :الشيخ 

سورة البقرة أو سورة ق والقرآن ايد أو أي سورة أخرى صفحة لكاملها ، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السالم 

  ؟

  .تعترب قراءة صفحة قصرية  :السائل 

ة مثل ما يقولون عندنا يف الشام ما جاوبتين ، أنا عنيت صفحة وبعدين إذا ما بتقتنع معي أضرا عالوي :الشيخ 

، أقول لك بعدين صفحتني ؛ لكن خلينا اآلن على الصفحة فالصفحة الواحدة هي تساوي مثال والشمس 

  وضحاها ؟

  .نعم  :السائل 

  .ال ال  :الشيخ 

  .هذه السورة صفحة والقرآن فيه طباعة صغرية الصفحة وكبرية  :السائل 

  .ك ؛ ألن هذه شكلية حمضة هذه ال نريد أن نسمعها من :الشيخ 

  .يعين آية الربا صفحة يف بعض الطباعات مثل الطباعة املدنية بينما يف طباعة أخرى صفحة ونصف  :السائل 

  هذا صحيح لكن نقول لك بالنسبة للوقت يستويان ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 



  .، عفوا ال نريد أن نتناقش يف شيء فإذا املعيار هو الوقت أي يلي هو ميزان اإلطالة وعدم االطالة  :الشيخ 

ال بد نتناقش ألن هذا الشيء صار معىن ، أنا وقفت إماما قبل يومني حيث أن اإلمام غاب وقد  :السائل 

  .وضعوين مكانه ، وقرأت قصة قارون يف هي جتي صفحة ونصف يف صالة العشاء 

  ...بارك اهللا فيك ، جئت  :الشيخ 

بس كنت أنا سريع يف الركعة وما شفت نفسي  ...ة ، والركعة الثانية وجدت ناس قرأا يف ركعة واحد :السائل 

  .أين طولت لكن مسعت أن يف ناس قالوا إين طولت 

  ...نعم بس أنت يا أستاذ بعد ما سلمت  :الشيخ 

  يعين أنا ما أقدر أيضا أوقف يف نصفها وتوقف وأردت أن يستفيد الناس من القراءة من القصة  :السائل 

  هيهات هيهات  :لشيخ ا

  ...؛ فناس رضوا وناس سخطوا  :السائل 

  طيب لو واحد من الناس جاب لك قصة معاذ شو يكون ردك عليها ؟ :الشيخ 

  .واهللا أنا انبسطت حلكم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

  .هذا أمر طبيعي بس مل جتبين عن سؤايل  :الشيخ 

  .لة سورة البقرة مستحي :السائل 

مل جتبين عن سؤال ، لو واحد احتج عليك بقول الرسول حبسبك أن تقرأ كذا وكذا ، شو يكون جوابك  :الشيخ 

  ؟

  .يكون صادق صح  :السائل 

  شو يكون جوابك له ؟ :الشيخ 

  .له حق علي فعال  :السائل 

  .إذا خلص أنت ما تعود إىل مثل هذا  :الشيخ 

  .أنا ما عاتبت  :السائل 

حبييب لسنا يف صدد املعاتبة ويف صدد املؤاخذة وإمنا حنن حبثنا اآلن يف الرتشيد واإلرشاد أن اإلنسان  يا :الشيخ 

لو حلى له القراءة واالطالة فيها ما خيرج عن السنة كما أنه ال نقصد من وراء ذلك أن يتبع أهواء الناس ؛ ألنك 

  .ك ويقولون لك يا أخي طولت علينا لو قرأت هذه القراءة يف صالة الفجر لوجدت ناس يعرتضون علي

  وكمان بصالة الفجر ما يصري نطول يف القراءة ؟ :السائل 



  .ويل الظاهر أنت مش عايش يف عاملنا  :الشيخ 

إذا " ولذلك يف اليوم الثاين جئت أنا وصلى بنا إمام ثاين قرأ من سورة البقرة أول أربع آيات ويف الثانية  :السائل 

  .وانصرف الناس مبسوطني  "ح جاء نصر اهللا والفت

  ...هذا بقي أنت ترد علي أم تؤيدين ، :الشيخ 

  .نعم أؤيدك  :السائل 

إذا هذا هو املقصود ؛ فإذا أين كان قصدي ؟ أنا ال نراعي أهواء الناس ال سلبا وال إجيابا يعين تقول لك  :الشيخ 

أا يف صالة الفجر لقلنا لك قصرا شايف ؛ إنك أنت طولت القراءة يف صالة العشاء ؛ لكن هذه القراءة لو قر 

ألن الرسول كان يقرأ ثالثني آية والذي قرأته أنت ما بلغ  أظن ثالثني آية ؛ املهم حينذاك حنن ملا بنقول يا أخي 

  .راعي الناس ، ال ، وإمنا البد أن تراعي السنة ؛ فالشاهد األصل هي مراعاة السنة رضي الناس أم غضبوا 

رنا األستاذ بشغلة صارت معي ومع ابين عثمان ، طلعنا نصلي الصبح وجدنا املسجد مغلق حىت ذك :السائل 

حاولت أقرأ السجدة على ركعتني فقرأت شيئا من سورة اإلسراء يعين قرأت ...دخلنا  ...وصلنا مسجد آخر 

  .وضوع شو رأيك يف امل ...صفحة فقط ، وسلموا علي بعد انتهاء الصالة وكنت أريد أحتدث معهم 

رأيي أنك أخطأت ألنك مل تتكلم ، كان عليك أن تبلغهم السنة وخاصة أنك أنت و احلمد هللا لست  :الشيخ 

موظفا حبيث إنه إذا استمررت على اإلطالة هم يتحملوك وبعدين يفشوا خلقهم مع الوزير يبعثوا اعرتاضا أن هذا 

فف ، هيك رايح يقول لك الوزير ؛ لكن ما يراعوا اإلمام يطول علينا فيأيت لك األمر أنه يا أخي من أم فليخ

القاعدة يف التخفيف ، من أم فليخفف حسب رغبات الناس ؟ ال ؛ أنا أقول حديثا أنا أخشى ما أخشى أن 

يأيت يوم يقول يا أخي إذا قرأت الفاحتة صحت الصالة ، فاقرأ الفاحتة واركع وانتهت املسألة ، وستجد مؤيد يعين 

  .فس املوظفني هؤالء ليس خمالفا من ن

  ...اجتهادات يلزموا  :السائل 

  .يف سوريا هيك  :الشيخ 

شيخنا مبناسبة ذكر قضية تقسيم سورة السجدة إىل ركعتني أظن أين قرأت يف األجوبة النافعة أو يف : احلليب 

  .التعليق على إصالح املساجد  بأن هذا ابتداع ، إما أن يقرأها بتمامها 

  .أينعم  :الشيخ 

  .أو أن ال يقرأها : اليسائل 

هو كذلك ؛ ألنه هم فهموا وقد نبيه عليها اإلمام ابن القيم رمحه اهللا قبل منا ، هم يقرأون سورة السجدة  :الشيخ 



  .يظنون املقصود فيها السجدة ، ال ؛ بل املقصود السورة كلها ملا فيها من عرب 

يقول اهللا أكرب يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو  بالنسبة لإلنسان إذا جاء يصلي ...الشيخ  :السائل 

  إظهارها ؟

طبعا األصح اإلسرار ا وعدم اجلهر ا ؛ أي نعم ألنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه  :الشيخ 

السالم يف أنه كان يسر ا ، وجاءت بعض األحاديث الضعيفة أنه كان جيهر ا ؛ لكنها ضعيفة ال تصح مع 

الفتها لألحاديث الصحيحة ؛ مث بعض العلماء يقولون بعد أن ثبت أن الرسول كان يسر فلو ثبت يف بعض خم

األحاديث أنه كان جيهر بالبسملة فتحمل على أن اجلهر مل يكن شريعة مستمرة كما هو الشأن باإلسرار ا ؛ 

هر محلت هذه األحاديث على أن اجلهر فاإلسرار هو الشريعة املستمرة ؛ فإذا ثبت يف بعض األحاديث أنه كان جي

مل يكن لتكون شريعة مستمرة وإمنا لتعليم بعض الناس أن هناك فيه قراءة بسملة بني يدي الفاحتة وإال قد يقول 

قائل إن الرسول ما كان يقرأ البسملة وفعال يوجد بعض املذاهب وهو املذهب املالكي ، فإذا ذهبتم إىل بعض 

ملاذا ؟ ألنه ما  ))الحمد هللا رب العالمين الرحمن الرحيم ((  "اهللا أكرب " م يقول هكذا بالد املغرب ترون اإلما

يف عندهم أحاديث ثابتة أن الرسول كان يدعوا دعاء االستفتاح وكان يقرأ بسم اهللا ؛ فمن املمكن لو ثبت أن 

ت يف بعض األحاديث الصحيحة الرسول عليه السالم كان جيهر بالبسملة ، كان جيهر ا تعليما للناس ؛ألنه ثب

وهو يف البخاري ومسلم من حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان 

يقرأ بعد الفاحتة يف صالة الظهر والعصر قال وكان يسمعنا اآلية أحيانا ، يسمعنا اآلية أحيانا هو جهر مع أن 

ملاذا كان يسمعهم اآلية أحيانا ؟ حىت يعرفوا أنه يقرأ بعد الفاحتة أوال ، مث حىت صالة الظهر والعصر صالة سرية ؛ 

يعرفوا من أي سورة كان يقرأ ؛ ألم ملا يشوفوا اآلية يعرفوا بسبب أم كانوا حيفظون القرآن فيعرفون من أي سورة  

كان ذلك من أجل التعليم ومل يكن كان يقرأ عليه السالم ؛ فإذا ثبت ومل يثبت أن الرسول كان جيهر أحيانا ، ف

من أجل التسنني يعين يصري سنة مستمرة ال ؛ ولذلك جاء يف صحيح مسلم وغريه أن عمر بن اخلطاب كان 

مع أنه ما أحد يقول إن السنة ذه اجلهر ؛ ملاذا ؟ أيضا يعلمهم  )بسبحانك اللهم وبحمدك  ( جيهر أحيانا 

  .و صح شيء يف اجلهر بالبسملة لكن ال يوجد أي حديث صحيح إطالقا ماذا يقرأ بني يدي الفاحتة ؛ فهكذا ل

  ممكن تعطوهم اخلرب للحرمي حىت منشي ؟

 

  .صالة الفجر  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 



بعد القيام من الركوع هل يوجد دعاء ؛ ألن املصلني يطالبونين بالدعاء ويقولون ملاذا مل تدعوا لنا ؛  :السائل 

  من الدعاء ، تعالوا أموا بدل مين ؛ فهل الدعاء هذا وارد بعد الرفع من الركوع ؟ فأقول ال أحفظ شيئا

هذا امسه القنوت ، ال يشرع القنوت يف صالة الفجر خاصة وإمنا يشرع يف كل الصلوات اخلمس إذا نزل  :الشيخ 

  .باملسلمني نازلة ، أي نعم ؛ 

  

  .حناك أنك أنت تنجوا بنفسك وهل أنت ما زلت تؤم الناس يا أبا أمحد ؟ ونص :الشيخ 

  يا شيخ لو مسحت بالنسبة لإلمام إذا عرض عليه أن يؤم واعتذر شو عليه إمث ؟ :السائل 

  .إذا ما يف من يؤم يكون عليه إمث  :الشيخ 

  ؟ ...كيف سيعرف ذلك ، كلهم أصحاب اللحى وواقفني   :السائل 

  ...سؤال شرعي هذا سؤال موضعي هذا ـ وال مؤاخذة ـ كيف بدنا نعرف هذا مش  ... :الشيخ 

  يعين هل أستفيت نفسي أنه أنا قادر أوال مثال ؟ :السائل 

ال ، أنت تعرف نفسك لكن بدك تقدر هل هؤالء فيهم علماء ، فيهم قراء ؛ فإذا غلب على ظنك أنه  :الشيخ 

فيها إشكال يعين كثري من فيهم فال تتقدم إذا غلب على ظنك أنه ما فيهم علماء وال قراء فتقدم ؛ فاملسألة ما 

  .األمور ما حتتاج إىل يقني حتتاج إىل غلبة ظن وبس 

  

طيب اجلزء الثاين من السؤال إذا تقدم رجل ليس بقارئ وأنت تعرف نفسك أنك قارئ وكمان معك  :السائل 

  قراء ، ما املوقف ؟ يعين تقدم لوحده ؟

  هل تعرف أنه ليس أهال ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .إذا كان بإمكانك باستطاعتك أن تنصحه فعلت  :الشيخ 

  يعين ما أعمل فتنة هيك ؟ :السائل 

  .أنت أدرى بوضع املسجد ، ما أدري أنت تقدر الظرف يعين  :الشيخ 

حدث ميكن نستفيد من هذا املوقف ، رجل حبلق شنبه وحيلق حليته ومل يطلب أحد منه أن يتقدم  :السائل 

غري موجود فتقدم لوحده فإخواننا تبعون اللحى وفيهم بركة قالوا له يا أخي اإلمامة هلا لإلمامة ، فاإلمام الراتب 

  ...شروط ، مل يرد عليهم فكرروا له ذلك 



  هذا يف منه كثري هل حصل هذا قبل الصالة ؟ :الشيخ 

عليكم ورمحة نعم قبل الصالة وهو واقف يف مكان االمامة وأنا كنت يف املسجد فلما سلم قال السالم  :السائل 

اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا ، وقف وقال من الذي اعرتض منكم يأيت وحيكي يل ما هي حروف القلقلة بس ، 

هذا قول اإلمام قالوا له يا شيخ حروف القلقة صف السادس عندنا نعرفها وندرسها ، حنن مل نعرتض عليك أنك 

لى األقل يف املظهر فلو نظرنا باليقني والظن هم كانوا بتعرف حروف القلقلة وحكمها ، هنا يف أحق منك يعين ع

من مجاعة الدعوة جايني من مسجد مجاعة الدعوة و التبليغ ؛ فعلى األقل واحد منهم مطبق السنة أكثر منه 

  ...وقارئ أكثر منه ؛ فهنا الشاهد الرجل الذي وقف 

  .هذا مغرور يا أستاذ  :الشيخ 

شيوخ رفض أن يصلي وراءه فنحن يعين باحلسىن حاولنا أن يصلي معه وبعد لكن يف واحد منهم من ال :السائل 

  لو تركناه هل حنن آمثني ؟ ...الصالة إن شاء اهللا بصري شيء ؛ ألن هذا مش قادرين نقيمة مش راضي يروح 

ر وفاجر أي نعم مهما كانت حالة اإلمام ؛ ألنه من العقيدة املتوارثة خلفا عن سلف ، الصالة وراء كل ب :الشيخ 

، الصالة وراء كل بر وفاجر ، والصالة على كل بر وفاجر  أي نعم ؛ والسنة تؤيد هذا ؛ ألن الرسول عليه 

  .أي نعم  )يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( السالم قال يف حق األئمة 

  .ما شاء اهللا وجزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

سيدنا الشيخ صليت يف استنبول تركيا صليت يف مسجد امسه املسجد األزرق يلي جنب إيليا صوفيا : خر سائل آ

، فعندما صلينا كان صفا واحدا وراء إمام تركي يتكلم العربية ، وبعد ما أينا الصالة التفت ورائي وإذا باثنني هلم 

  .منصة لوحدهم يف آخر املسجد 

  .هؤالء مؤذنني  :الشيخ 

هؤالء صلوا وراءنا فأنان يعين جئت أسأل ملاذا هؤالء صلوا لوحدهم يف آخر املسجد سألت اإلمام  :ئل السا

وقلت له حنن قادمون من األردن وحنن كما نعلم أن مجيع الصفوف الزم تكون وراء اإلمام وكل صف يأمت باآلخر 

  .، احلرامية ، فلماذا هؤالء االثنني يصلون لوحدهم ؟ قال هؤالء من أجل احلرامية 

  .أعوذ باهللا  ... :الشيخ 

  .هؤالء براقبوا احلرامية يعين يراقبون السراق  :السائل 

  .هذا ال يصح  :الشيخ 



يعين أنت ختشع وتصلي وحنن نعرف أن النظر خارج مكان اخلشوع هو سرقة من الصالة وهي من  :السائل 

  الشيطان ؛ طيب فهل هذه جتي من باب الضرورة ؟

   ...ما يف ضرورة ، شو بده يسرق هذا  ال :الشيخ 

  ...: احللي 

هذه القصة هذه تصلح مثاال ملا يتعلق باملصاحل املرسلة من جهة أو بكل بدعة ضاللة ، وأنه ال يسوغ  :الشيخ 

تسويغ ما مل يكن من قبل بأدىن األسباب واحليل ،  احلوادث هذه جيب أن تكون سببا حلمل املسلمني على 

واضع يف املساجد حىت تنقطع أعني السارقني يعين بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقني بسرقها الرجوع إىل الت

ميدوا بساط ميدوا حصرية وانتهى األمر ؛ فاخلروج عن هدي الرسول عليه السالم يف زخرفة املساجد حىت بالفرش 

يف الصالة سلسلة بعضها أخذ أوجد أيش ؟ السارقني هؤالء ، ووجود هؤالء السارقني أوجد هؤالء احلراس وهم 

  .برقاب بعض سببها اخلروج عن السنة 

  .أستاذ بالنسبة حلد السرقة املعروف أنه ربع دينار  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  طبعا ليس دينار أردين وإمنا دينار الذهب ؟ :السائل 

  .نعم دينار الذهب  :الشيخ 

  

م ، واآلخر القيام من الس للقادم ، هذه مسألة أخرى ؛ يف عندنا موضوعني أحدمها القيام للقاد :الشيخ 

املسألة األوىل طاملا تكلمنا فيها بتفصيل تارة وبتوسط تارة أخرى وبإجياز تارة أخرى ، وهذه التارات كلها عدنان 

ابن أبو عدنان ، حضرها كلها ولذلك إن كان غريه معذور بسبب هذا القيام ألنه سامع رأيي يتبناه مجاهري 

العلماء فضال عن غريهم فبكون ماشي على فتوى على رأي وهو غري مليم ؛ أما لسمع أول مرة بالتفصيل وثاين 

مرة بالتوسط وثالث مرة باجياز ومرات وكرات إىل آخره ، هذا غري معذور  وخاصة أنا أردت أن أقول إذا قام 

لي هو خياف منهم بقوم واهللا نعذره جند له عذر اإلنسان ما حيب هذا القيام ؛ أما لو كان املقام له من املشايخ ي

؛ لكن هذا الشيء لو كان مباحا ، وبقول لك هذا الشيء ال تكلف حالك ريح حالك ليش بتكلف حالك ، 

أنا بأعرف ألنك أنت من مجلة الناس الذين يؤخذون كما أقول أنا يف كثري من األحيان وال مؤاخذة بصنمية 

املهم املوضوع اآلن أنت شبعان مثل حكاييت ،  ...مش الزم تكون هيك ؛ الشيخ ، الشيخ هو يؤخذ وأنت 

شبعان حبث ويصح أن يقال بالنسبة لك طف الصاع ، ما عاد يف جمال ؛ لكن حنن بسبب أنه تعارفنا على أخينا 



سامعه أبو مجال أنه حديث عهد وجلساتنا معه يعين مل تكرر بعد فأرى أن نلقي ما نعتقده وندين اهللا به على م

ونتداول املوضوع ويسمع كل منا ما عند اآلخر ، مث نصفي املوضوع وننتهي إىل ما هو الصواب إن شاء اهللا مما 

  اختلف فيه الناس ، ياهللا خليك ساكت أريح لك أحسن لك ، هال إذا سئلنا أبو مالك بتحب أحد يقوم لك ؟

  .ال : أبو مالك 

  اآلن ، هل حتب إذا سلمت عليه أن يقف لك ؟ أين االغرتار بقي ؟ ياهللا لف ودور :الشيخ 

  .ال  :السائل 

؛ قلنا لك خليك مرتاح ما رضيت سو نساوي  ...ما بتحب إذا سلمت عليه ووقفت له إذا كمان ،  :الشيخ 

  .لك 

  .الشيخ دائما يقول ملا أشوف بعض اإلخوان يلي ما يعرفون الشيخ سابقا يعين أرشدتك هيبة الشيخ : أبو مالك 

  . ...صنمية الشيخ ، : يب احلل

  .وحنن نضخمها كمان شوية ؛ ألن احلقيقة املشايخ صايرين أصنام وحنن من مجلة املشايخ احملسوبني  :الشيخ 

  ... :السائل 

ال ما ميكن شو نسيت ما لك تنسى وال شيبت شيبتنا يا عدنان ما لك تنسى قلنا لك فيه موضوعني ،  :الشيخ 

ن أجلك أنت ؛ ألنه بعبارة أخرى هو فيما مضى ارى املوضوع معك ، ارى من كثر املوضوع األول ما نبحثه م

الفتق واإلعادة ؛ لكن يف بعض إخواننا كما قلنا رمبا ما يكون طرق مسعهم هذا املوضوع فأحببنا أن نعرضه لكن 

سالم طبعا كما تعلم جند ما عنده أو نسمع ما عنده ؛ اخلالصة يا أبا مجال أن هناك حديث عن الرسول عليه ال

ما كان ( : ما نروي إال ما صح ، كما روى البخاري يف األدب املفرد باإلسناد الصحيح عن أنس بن مالك قال 

شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكانوا ال يقومون له لما يعلمون من كراهيته 

ما نقول لك نقتدي برسول اهللا وفعال حنن نقتدي لكن  الكالم اآلن موجه لعدنان ، حنن نزعم أننا )لذلك 

االقتداء برسول اهللا ليس بالسهل ؛ ولذلك بعدل عباريت وبقول حناول أن نقتدي ، حناول أن نقتدي بالرسول ؛ 

  ألن حتقيق االقتداء به ما هو باألمر السهل ؛ لكن من باب كما قيل 

فمادام أنت بتعرف حنن بنحاول أن نتشبه  "بالكرام فالح إن التشبه ***  فتشبهوا  إن مل تكونوا مثلهم " 

بالرسول فهو كان يكره القيام وحنن نكره القيام بصورة عامة ؛ لكن أشد ما نكرهه هو مع الذين مسعوا رأينا 

وكراهتنا له ؛ فهذا أول ما يرد يف هذا املوضوع ، ما كان شخص أحب إلينا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وكانوا ال يقومون له ملا يعلمون من كراهيته لذلك ؛ مجلة معرتضة حىت ما يقول أحد إن الشيخ يبالغ ، اآلن وسلم 



دخل صهر الشيخ ما أحد قام له ؛ ملاذا ؟ ألنه ما عنده تلك الصنمية حىت يؤخذوا ا ويقوموا ، واحلر تكفيه 

لمسلم أي كل من دخل يكرم ؛ اآلن صارت اإلشارة علما الذين يقولون باستحباب القيام يقولون إكراما ل

من أحب أن يتمثل ( القضية قضية شخصية ، يكرم ناس وال يكرم ناس ؛ نتابع املوضوع ، جبينا احلديث الثاين 

، الشك أن هذا احلديث له عالقة بالداخل وليس بكل داخل بل )له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار 

ن الواقع واملشاهد والذي يكاد أن يكون ملموسا ملس اليد أن أكثر الذين يقام بالداخل الذي حيب القيام ؛ لك

هلم إن مل يقم هلم قامت قيامتهم ، هذا ماذا يدل ؟ يدل على أن هؤالء حيبون أن تتمثل له الناس قياما والرسول 

اعدة فقهية مسلم ا ؛ حينئذ يأيت هنا ق )من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ( يقول 

  ...عن أهل العلم والفقه أال وهي نعم 

قبل ذكر القاعدة يوردون على هذا احلديث شبهة مما كان معلوما لدى األعاجم وهو أم كانوا : أبو مالك 

يقومون الذين كانوا يقومون كانوا يقومون على رؤوسهم ومل يكونوا يقومون للداخل وإمنا كان هذا خاصا مبن هو 

س من ملوك األعاجم ، فكانوا يتمثلون هلم قياما بأن يبقوا على صفه القيامة وعلى حالة القيام ؛ فهذه شبهة جال

  تورد على هذا احلديث أو على هذا اجلزء من احلديث لذا نرجوا أن يكون توضيح هلذه الكلمة بالذات ؟

لسون شيء وقيامهم للداخل عليهم سؤال جيد ، اجلواب أن قيام األعاجم على رؤوس ملوكهم وهم جا :الشيخ 

شيء آخر ؛ هذا أمر الشك فيه والريب ؛ ولكن كون القيام األول كان هو الذي يعمل به األعاجم فذلك ال 

ينفي القيام اآلخر أنه من عادم ومن تقاليدهم ، وهذا معروف بالتوارث املوجود حىت اليوم بني الكفار من باب 

ال يهتمون أو ال يعلمون على األقل سنة سيد املرسلني ، هذا من جهة ، ومن أوىل وبني بعض املسلمني الذين 

أي كما لو أمر فتمثل  )من أحب أن يتمثل ( جهة أخرى الذي أفهمه أنا بتعلمي وتعريب باللغة العربية أن معىن 

اجلالسون أن  األمر ونفذه ؛ ألن لسان احلال أنطق من لسان املقال حينما يدخل الداخل ينظر هيك نظرة فيفهم

هذا حيب أن يقام له فكأنه أمرهم بلسان احلال ، وكما يقال لسان احلال أنطق من لسان املقال ؛ وذه املناسبة 

أقول إن أنسى فلن أنسى وأنا طالب يف املدرسة االبتدائية ويف السنة الرابعة وكنت وما أدري أخري أريد يب أم شر 

  .أن هذه السنة ال تزال قائمة طبعا هذه سنة سيئة ما هي حسنة عريف الصف فكان إذا دخل األستاذ أظن 

  .القيام  :السائل 

أنه ما يكاد العريف يرى شخص األستاذ قادما أن يقول هلم يئوه وأول ما يدخل قيام ، اجلميع يقوم ؛  :الشيخ 

ما استطاع ينظر  هكذا كنا نفعل فكنت أرى ومش هنا الشاهد كنت أرى هذا األستاذ الداخل يطول حاله هيك

يف مؤخرة الرحايل الصفوف ويكون بينه وبني بعض التالمذة حزازات وبتعرفوا هذا أنتم بطبيعة احلال جمرد هو عنده 



كياسة وجتربة وفراسة ملا بشوف مكان من الطاولة شاغر يعرف أن هناك تلميذ خمبأ حاله لكن ما خيفى هذا عليه 

فيه ضرب بيده برجليه ؛ ملاذا ؟ ألنه مل يقم  ، وهذا صار من فضائل  فيقول له قم فيقوم اطلع على برة فينزل

كاد املعلم أن *** قم للمعلم ووفيه التبجيال  " األعمال اليت تقدم من التالمذة لألساتذة حىت قال شوقي قولته 

يام ومن الذي ما شاء اهللا الشاهد هذا األستاذ وأمثاله من الذي يستطيع أن يقول إنه ال حيب الق "يكون نبيا 

يستطيع أن يقول إن هذا حيب أن يتمثل له الناس قياما و ما يف حاجة هو يأمرهم ؛ ألننا كما قلنا لسان احلال 

فقلنا إنه ينبغي هنا أن نستحضر قاعدة فقهية وهي من  ...أنطق من لسان املقال ؛ إذا احلديث كما ال خيفاك 

ي أن ال يقام له ؛ فباب سد الذريعة ميشي بعدين أن ال نقوم باب سد الذريعة أي فهذا الذي حيب القيام ينبغ

هلؤالء ، طبعا ال ندخل هنا الضرورة بنخاف بعدين يضربنا مثل ذاك املعلم وقد تكون ضربته أقوى من ضربته ، وا 

د يف هذا وا إىل آخره ؛ وإمنا حنكي بدون نضر للضرورات اليت تبيح احملظورات فإىل هنا يتبني أن هذا القيام املعتا

الزمان ليس على األقل أدبا إسالميا أيضا على األقل فيجب على اإلخوان املتحابني يف اهللا على األقل أن يعرضوا 

عن هذا القيام بينهم بني بعضهم البعض على األقل ؛ أما هذا اتمع الذي ال ميكن اصالحه بكلمة طيبة 

ربته وحنو ذلك ؛ والبحث هذا كما يعلم إخواننا يعين له فيتعامل الناس معه كل حبسب علمه وحكمته ودرايته ود

ذيول وله شعب لكن أريد أن أختمه بقصة لكي ننتقل إىل املسألة األخرى ، القصة هي أن أحد علماء احلديث 

وهو أبو عبد اهللا بن بطة كان يرى حرمة هذا القيام وكان مشهورا بذلك بني األنام يف ذاك الزمان ويف صحبته 

بس انتبه للجواب وقال له وهو يعرف  ...شاعر ، فمر بأحد العلماء يف دكانه فما وسعه إال أن يقوم صاحب له 

  .رأيه بيتني من الشعر

ومن احلق أن *** حني تبدوا أن ال أمل القياما    أنت من أكرم الربية عندي *** ال تلمين على القيام فحقي "  

  . ...ليش حىت ما أقوم لك  "أجل الكرام 
  


